
    
    
    

 ا#عريف ببعض كبار ا�ف�ين ر�هم اهللا تعا�ا#عريف ببعض كبار ا�ف�ين ر�هم اهللا تعا�ا#عريف ببعض كبار ا�ف�ين ر�هم اهللا تعا�ا#عريف ببعض كبار ا�ف�ين ر�هم اهللا تعا�: : : : عنوان هذه ا�لقةعنوان هذه ا�لقةعنوان هذه ا�لقةعنوان هذه ا�لقة
 ا�- ا,حر عبداهللا بن عباس ر) اهللا عنهماا�- ا,حر عبداهللا بن عباس ر) اهللا عنهماا�- ا,حر عبداهللا بن عباس ر) اهللا عنهماا�- ا,حر عبداهللا بن عباس ر) اهللا عنهما: : : : األولاألولاألولاألول �

القر7 ابن عم الرسول ص3 اهللا  فعبد منابن هاشم بن  بعبد ا�طلبن عباس بن  عبد اهللاهو 
اهللا عليه وسلم، وأمة أم الفضل، و> وبنو  عم الرسول ص3 بعبد ا�طلعليه وسلم والعباس بن 

 B با للعلم مكباE سة، نشأ ر) اهللا عنهJ وقيل Lجرة بثالث سنSالشعب قبل ا T هاشم
ا�علم، ثم أخذ العلم من أصحابه ر) اهللا عنهم،  القدوةZصيله، Xالس اUV ص3 اهللا عليه وسلم 

اh فقه T اh فقه T اh فقه T اh فقه T ( -ص3 اهللا عليه وسلم -دcء a اX _`  UVالسهم ويسأSم عما أش[ عليه، وقد
    ))))ا>ين وعلمه ا#أويلا>ين وعلمه ا#أويلا>ين وعلمه ا#أويلا>ين وعلمه ا#أويل
 : : : : مk#ه وعلمهمk#ه وعلمهمk#ه وعلمهمk#ه وعلمه

فهو ترrان فهو ترrان فهو ترrان فهو ترrان البن عباس ر) اهللا عنهما مkلة عظيمة T دين اإلسالم، وnاصة T تفسm القرآن 
    ....القرآن وح- األمة ورئيس ا�ف�ينالقرآن وح- األمة ورئيس ا�ف�ينالقرآن وح- األمة ورئيس ا�ف�ينالقرآن وح- األمة ورئيس ا�ف�ين

وأخرج ابن نعيم عن Xاهد قال  "آن ابن عباس،نِعم ترrان القر: عن ابن مسعود ر) اهللا عنه قال"
، وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن ي~ بن سعيد "{ن ابن عباس يس| ا,حر لك}ة علمه"

مات ح- هذه األمة ولعل اهللا أن �عل T ابن  ةأبو هرير�ا مات زيد بن ثابت قال : قال"األنصاري 
 ."عباس خلفا

Lة بmلة كبkاحتل ر) اهللا عنه م  Bوجه العموم و B علمه B الصحابة ر) اهللا عنهم، وأثنوا
 .علمه بتفسm القرآن ع� وجه ا�صوص

و� صحيح ا,خاري قال {ن عمر يدخل� مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد T نفسه فقالو لِم�َ 
فأدخله معهم، فقال عمر إنه من حيث علمتم، فدcهم ذات يوم  "يدخل هذا معنا و�ن Vا أبناء مثله،

إَِذا َجاَء نَْ�ُ اهللا�ِ إَِذا َجاَء نَْ�ُ اهللا�ِ إَِذا َجاَء نَْ�ُ اهللا�ِ إَِذا َجاَء نَْ�ُ اهللا�ِ {{{{ تقولون T قول اهللا تعا� فما رأيت أنه د�c فيهم يومئذ إال لmيهم، فقال Sم ما
أمرنا أن �مد اهللا ونستغفره إذا ن�نا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل : فقال بعضهم }}}}َوالَْفتْحُ َوالَْفتْحُ َوالَْفتْحُ َوالَْفتْحُ 

هذا أجل رسول اهللا ص3 : ال، فقال ما تقول؟ فقلت: تكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقل شيئا، فقال   أ
ال أعلم : اهللا عليه وسلم أعلمه اهللا a، قال إذا جاء ن� اهللا والفتح فذلك عالمة أجله، فقال عمر

 "منها إال ما تقول، 
تفسm ابن عباس ر) اهللا عنه روي Vا عن طريق تالميذه ومن أشهرهم Xاهد بن ج-، ا£ي يقول 

�صحف B ابن عباس ثالثL عرضة و� بعض الروايات ثالث عرضات، أقف معه عند عرضت ا

    ))))§§§§((((    ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 



، ومن الطرق ا»يدة ع� بن أª طلحة عنهع� بن أª طلحة عنهع� بن أª طلحة عنهع� بن أª طلحة عنهطريق  كثmة ومن أفضلهاكثmة ومن أفضلهاكثmة ومن أفضلهاكثmة ومن أفضلها© آية أسأa عنها، وa طرق 
 ، قيس بن مسلم الكو� عن عطاء بن السائبقيس بن مسلم الكو� عن عطاء بن السائبقيس بن مسلم الكو� عن عطاء بن السائبقيس بن مسلم الكو� عن عطاء بن السائب

 طريق ال®U عن أª صالحطريق ال®U عن أª صالحطريق ال®U عن أª صالحطريق ال®U عن أª صالح اً وأوهاها وأشدها ضعفوهناك طرق ضعيفة وبعضها منقطعة أو موضوعة، 
 ف² سلسلة الكذب،  Eمد بن مروان السدي الصغEmمد بن مروان السدي الصغEmمد بن مروان السدي الصغEmمد بن مروان السدي الصغmفإذا انظم إ¯ها رواية 

ألن الضحاك لم يلَق ابن عباس و�ذا  الضحاك بن مزاح عن ابن عباس،الضحاك بن مزاح عن ابن عباس،الضحاك بن مزاح عن ابن عباس،الضحاك بن مزاح عن ابن عباس،طريق  ا�نقطعةومن الطرق 
 عباسعباسعباسعباس    العو� عن طريق ابنالعو� عن طريق ابنالعو� عن طريق ابنالعو� عن طريق ابنفضعيفة لضعف بµ، أيضا طريق  بµ بن عمارةبµ بن عمارةبµ بن عمارةبµ بن عمارةانظم إ� ذلك رواية 

طريقة ضعيفة ألن العو� ضعيف، ومن أو· الكتب ال¶ اعتنت بتفسmه ر) اهللا عنه تفسm بن 
 .أª حاتم، وتفسm بن جرير الط-ي

� ¸� : ا¹ا� Xاهد بن ج- ا�¸ا¹ا� Xاهد بن ج- ا�¸ا¹ا� Xاهد بن ج- ا�¸ا¹ا� Xاهد بن ج- ا
 .أبو ا�جاج ا�خزو« ا�قرئ مو· السائب بن أª السائب
ادلة األربعة ر) اهللا عنهم ورافع بن العب روى عن ع� ر) اهللا عنه وعن سعد بن أª وقاص و

خديج وcئشة وأم سلمة وأª هريرة و¾اقة بن مالك وغmهم ر) اهللا عنهم، وروى عنه عطاء 
 .وعكرمة وعمرو بن دينار وقتادة وغmهم

 ) ÂÃÄ(أو ) ÂÃÁ(للهجرة T خالفة عمر ومات سنة ) ÁÂ({ن مو>ه ر�ه اهللا سنه 
قدر كبT m علوم اإلسالم وخاصة T علم ا#فسm، حÅ قيل أعلم a ر�ه اهللا مkلة سامية و

عرضت القرآن B ابن عباس ثالثL عرضة و� بعض  "ا#ابعL با#فسm، وقد روي عنه أنه قال
و£لك ك}  "الروايات ثالث عرضات، أقف معه عند © آية وأسأa عنها فيما نزلت وÆيف {نت؟

ري رrه اهللا إذا جاءك ا#فسm عن Xاهد فحسبك به، يع� يكفيك ا¹ناء عليه قال اإلمام ا¹و
 .ويغنيك، و£لك قال ابن تيمية يعتمد B تفسmه الشافÈ وا,خاري وغmهما من أهل العلم

 mلم كثc اهد، وقال ابن سعد {ن ثقة فقيهX mبا#فس Éقال قتادة أعلم من ب mوا¹ناء عليه كث
ا£هT U آخر ترrة Xاهد بن ج- أrعت األمة B إمامة Xاهد واالحتجاج ا�ديث، وقال اإلمام 

mبه، وقد قرأ عليه أحد القراء السبعة وهو عبداهللا بن كث. 
 ابن جرير الط-يابن جرير الط-يابن جرير الط-يابن جرير الط-ي: : : : ا¹الثا¹الثا¹الثا¹الث �

للهجرة وتو� ) ÁÁË(هو شيخ ا�ف�ين و�مامهم أبو جعفر Eمد بن جرير الط-ي ر�ه اهللا، و> سنة 
�ا فذا كثm الرواية، رحل T طلب العلم وتنقل بL ا,تان واألمصار، للهج) ÄÂÃ(سنة c رة {ن

يكتب وينقل و`_ Xالس العلماء، حÅ نقل علوم كثmة T فنون متنوعة ومن أشهرها تفسmه 
وa كتاب T ا#اريخ تاريخ األمم وا�لوك، واآلداب ا�ميدة،  ))))جامع ا,يان عن تأويل آي القرآنجامع ا,يان عن تأويل آي القرآنجامع ا,يان عن تأويل آي القرآنجامع ا,يان عن تأويل آي القرآن((((

 . الق اVفيسة، واختالف الفقهاء وتهذيب اآلثار وغm ذلك من الكتبواألخ
تفسmه a مkلة رفيعة، بل قال بعض العلماء © ا�ف�ين cلة B ابن جرير، ولقد روي عن ابن 



 .خزيمة لو أن أحدا سافر إ� كذا وÆذا من أجل كتاب Eمد بن جرير لم يكن ذلك كثmا
 T Îمنهج متم a واألحاديث ابن جرير Lكتابه فهو يعتمد اإلسناد يورد األقوال عن الصحابة وا#ابع

بال شك يوردها مسندة، كما أنه يرجح بL األقوال بعرض األدلة ويعرض أوجه االستشهاد ثم يرجح 
بL األقوال ويوجهها، كما أنه أيضا يعت� بالقراءات ويذكر توجهيها، وa أيضا عنايه باللغة T بيان 

ات واإلعراب كما أنه ر�ه اهللا `فظ rعاً كبmا من شعر العرب وقد استشهد به كثmا T ا�فرد
تفسmه، إ� غm ذلك من ا�مÎات ال¶ جعلت تفسmه T ا�قدمة بL كتب ا#فسm، وقد قال اإلمام 

 .اVووي ر�ه اهللا كتاب ابن جرير T ا#فسm لم يصنف أحد مثله
 :ابن كثmابن كثmابن كثmابن كثm الرابع ا�افظالرابع ا�افظالرابع ا�افظالرابع ا�افظ �

هو ا�افظ ابن كثm وهو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثm ا,�ي ثم ا>مشÉ الشافÈ، و>  
للهجرة، هو إمام علم حياته زاخرة بالعلم، {ن فقيها متقنا وEدثا ) ÒÒË(للهجرة وتو� ) §ÒÃ(سنة 

انيفه T ا,الد T بارc ومؤرخا ماهرا، قال فيه ا�افظ ابن حجر {ن من EدÓ الفقهاء، سارت تص
 .حياته وانتفع بها بعد وفاته

وa كتاب العمدة T ا#اريخ ا,داية a مؤلفات كثmة من أهمها وأشهرها تفسm القرآن العظيم، a مؤلفات كثmة من أهمها وأشهرها تفسm القرآن العظيم، a مؤلفات كثmة من أهمها وأشهرها تفسm القرآن العظيم، a مؤلفات كثmة من أهمها وأشهرها تفسm القرآن العظيم، 
 . واVهاية، وa أيضا جامع ا�سانيد واالجتهاد T طلب ا»هاد وغm ذلك

ثور وهو مرجع أصيل ال يستغ� عنه طالب العلم، T كتب ا#فسm با�أ T ا�رتبة ا¹انيةT ا�رتبة ا¹انيةT ا�رتبة ا¹انيةT ا�رتبة ا¹انيةتفسmه يعت- 
هذا ا#فسm من أشهر كتب ا#فسm بالعناية بماروي عن مف� السلف وبيان معا� : قال بعضهم

 . ال®مات وأحÕمها
    : : : : من مزاياهمن مزاياهمن مزاياهمن مزاياه�

تفسm القرآن بالقرآن اعتÖ ر�ه اهللا بهذا األمر عناية بالغة، العناية باألحاديث يذكر أسانيدها 
كر من خرجها وقد `كم B هذه األحاديث، وأيضا آثار الصحابة وأقوال ا#ابعL ويك} من ويذ

و`ذر من راويتها ويبL  ،لكن يبL نكارتهالكن يبL نكارتهالكن يبL نكارتهالكن يبL نكارتها    تتتتاإل¾ائيليااإل¾ائيليااإل¾ائيليااإل¾ائيلياأنه يذكر T بعض األحيان أنه يذكر T بعض األحيان أنه يذكر T بعض األحيان أنه يذكر T بعض األحيان كما ذلك 
 .األخطاء فيها ومع ماa من شخصية واضحة من حيث الØجيح واالختيار بL األقوال

 الرازيالرازيالرازيالرازي    ا�امس الفخرا�امس الفخرا�امس الفخرا�امس الفخر �
وهو Eمد بن عمر بن  قيل اإلمام عند ا�تأخرين فهم يعنون الفخر الرازيقيل اإلمام عند ا�تأخرين فهم يعنون الفخر الرازيقيل اإلمام عند ا�تأخرين فهم يعنون الفخر الرازيقيل اإلمام عند ا�تأخرين فهم يعنون الفخر الرازيالفخر الرازي اإلمام و�ذا 

 . ا�سن ا#ميÙ ا,كري الرازي فخر ا>ين، ا�عروف بابن ا�طيب
للهجرة بهراة، درس T بداية حياته العلوم ا>ينية والعلوم ) ÚÃÚ(للهجرة وتو� سنة) ËÄ§(و> سنة 

قلية وتعمق وبرع T علوم كثmة T الفقه وأصوa و� ا#فسm وعلوم القرآن و� ا�ديث الع
 . وعلومه و� ا�نطق والفلسفة وعلم الÜم إ� غm ذلك

 ،mالكب mس| بتفس�ويعت- اإلمام T زمانه، {ن a نتاج علT Ù فنون Ýتلفة، منها مفاتيح الغيب ا



T أصول الفقه، وال-هان T قراءة القرآن، ودرة ا#kيل وغرة ا#أويل إ�  و�حÕم األحÕم، وا�حصول
تفسmه T ا�قيقة م�ء بالقراءات واألقوال والفوائد واالستنباطات واإلعراب واÕVت تفسmه T ا�قيقة م�ء بالقراءات واألقوال والفوائد واالستنباطات واإلعراب واÕVت تفسmه T ا�قيقة م�ء بالقراءات واألقوال والفوائد واالستنباطات واإلعراب واÕVت تفسmه T ا�قيقة م�ء بالقراءات واألقوال والفوائد واالستنباطات واإلعراب واÕVت ، غm ذلك

عند عند عند عند     ا,الغية، ولكنه توسع T علوم كثmة، كعلم الفلك والفلسفة واSيئة وا#وسع T نقل ماا,الغية، ولكنه توسع T علوم كثmة، كعلم الفلك والفلسفة واSيئة وا#وسع T نقل ماا,الغية، ولكنه توسع T علوم كثmة، كعلم الفلك والفلسفة واSيئة وا#وسع T نقل ماا,الغية، ولكنه توسع T علوم كثmة، كعلم الفلك والفلسفة واSيئة وا#وسع T نقل ما
     ....الصوفيةالصوفيةالصوفيةالصوفية

حÅ قال بعضهم فيه © 7ء إال ا#فسm، وهذا غm صحيح وفيه إجحاف هذا الÜم، بل فيه 
mا#فس mوغ mومعه علوم أخرى، فيه ا#فس mا#فس. 

 : : : : الشو�Þالشو�Þالشو�Þالشو�Þ السادس االمامالسادس االمامالسادس االمامالسادس االمام �
) ÂÂÒÄ(هو اإلمام الشوE �Þمد بن ع� بن عبداهللا الشو�Þ ثم الصنعا� اإلمام ا�جتهد، و> سنة 

واشتهر واشتهر واشتهر واشتهر جرة T هجرة شوÞن بصنعاء، اجتهد T طلب العلم وحفظ القرآن واعتß Öفظ ا�تون لله
والعلماء يقولون من حفظ ا�تون حاز الفنون، حفظ متون كثmة T اVحو، وال�ف،  ßفظ ا�تون،ßفظ ا�تون،ßفظ ا�تون،ßفظ ا�تون،

و� وا,الغة، وأصول الفقه، وآداب ا,حث وا�ناظرة، وظل مكبا T طلب العلم وا#دريس إ� أن ت
 .للهجرة) ÂÁ§Ã(سنة 

B مذهب اإلمام زيد، وقد ألف وأفÅ وألف ا�ديث، {ن ر�ه  هو ر�ه اهللا B مذهب الزيدية،هو ر�ه اهللا B مذهب الزيدية،هو ر�ه اهللا B مذهب الزيدية،هو ر�ه اهللا B مذهب الزيدية،
يرá ا#قليد األعÙ وÞن a أقوال وترجيح يعتمد فيه B األدلة من الكتاب والسنة، {ن a  اهللا ال

 . لمه وB تأصيله وB دقتهر�ه اهللا نتاج علÙ وa مؤلفات كثmة تدل B سعة ع
وa نيل األوطار B منتâ األخبار  أشهر مؤلفاته فتح القدير ا»امع بL فن الرواية وا>راية،أشهر مؤلفاته فتح القدير ا»امع بL فن الرواية وا>راية،أشهر مؤلفاته فتح القدير ا»امع بL فن الرواية وا>راية،أشهر مؤلفاته فتح القدير ا»امع بL فن الرواية وا>راية،ومن 

 T كتاب إرشاد الفحول وهذا الكتاب عمدة aللمجد ابن تيمية وهو جد شيخ اإلسالم ابن تيمية، و
وعن القرطU ينقل كثmا عنه، وينقل عن ابن أصول الفقه، ينقل T تفسmه عن أª جعفر اVحاس 

Îحرر الوج� . عطية صاحب ا
 


